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Ljubešćica, 19. listopada 2020.
Na temelju članka 32. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik
Varaždinske županije” broj 9/13, 24/13, 4/18 i 11/20 ) i članka 57. stavka 1. i članka 58.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj
9/13, 4/18 i 11/20) s a z i v a m
25 . SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana 28. listopada 2020. godine ( srijeda ) u 19.00 sati u prostoriji
Protupožarnog centra u Ljubešćici, Zagrebačka bb
( uz obvezu poštivanja mjera zaštite od COVID-19)
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus.
2. Izvješće o stanju projekata na području općine Ljubešćica za 2020.godinu.
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ljubešćica za 2020.godinu
4. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Ljubešćica za realizaciju
kapitalnog projekta.
5. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Ljubešćica od
2014. do 2020. godine.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka iz proračuna Općine Ljubešćica u 2020.godini.
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni
zapisnik sa 23. i 24.sjednice Općinskog vijeća od 27. srpnja, odnosno 14.listopada 2020.godine.

Materijali za 25.sjednicu Općinskog vijeća dostupni su i na web-stranici Općine Ljubešćica
www.ljubescica.hr.
Sukladno članku 68. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica moli se
vijećnik koji neće nazočiti sjednici Općinskog vijeća, da o tome obavijesti predsjednika Općinskog
vijeća odnosno službenika ili pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela na broj 098 1805663 ili
099 4623888 (623-888).
U slučaju izrečene mjere za prevenciju širenja epidemije koronavirusa (COVID-19) –izolacija
ili samoizolacija, mole se vijećnici da o tome obavijeste pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela
na broj 099 4623888 ( ili 623-888) kako bi se osigurao standard i pravila demokratskog
postupanja, odnosno glasovanje i rasprava.
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Dostaviti: 1.Vijećnici (1-11)-popis
2.Općinski načelnik
3.Zamjenica općinskog načelnika
4.Pročelnica JUO-a
5.Voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i razvojne projekte
6.Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno uređenje i imovinu
7. KONTO vl. Dražen Štriga –knjigovodstveni servis
8.Predstavnici medija (Radio Novi Marof)
9.Pismohrana, ovdje

